
 

Beeldbabyfoon met

app

Connected

 
Full HD-camera

Ouderunit met een batterijduur

van 12 uur

Systeem voor veilige verbinding

Verbinden via de app: Baby

Monitor+

 

SCD923/26

Zekerheid, waar je ook bent
Je baby in het vizier, thuis en op afstand

Houd je baby veilig en overal in de gaten met de Philips Avent-babyfoon. Met ons

Secure Connect-systeem blijf je overal in huis verbonden met je kleintje en met de

Baby Monitor+-app blijf je ook buitenshuis verbonden.

Overal verbonden

Ontworpen om altijd in contact te blijven met je baby

Full HD-camera met nachtzicht en digitale zoom

Dag en nacht een gerust hart

Je mist geen enkel beweginkje of geluidje

Tot wel 400 meter bereik in huis, onbeperkt bereik daarbuiten

Tot wel 12 uur draadloos in de gaten houden met de ouderunit

Ter ondersteuning van je gezin

Nooit te warm of te koud, altijd precies goed

Vredige dutjes met een rustgevend nachtlampje

Klaar voor elke dag en elke nacht

Je bepaalt zelf hoe je toezicht houdt

Tegelijkertijd tegen je kleintje praten en luisteren

Kalmerende en rustgevende geluiden
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Kenmerken

Systeem voor veilige verbinding

Ons Secure Connect-systeem maakt gebruik

van meerdere versleutelde koppelingen tussen

de babyunit en de ouderunit en app. Voor een

geruststellende sterke en veilige verbinding.

Baby Monitor+-app

Je kleintje zien en horen, thuis en op afstand,

met de Philips Avent Baby Monitor+-app. Door

middel van wifi of mobiel internet kun je je

kleintje vanaf elke plek in de gaten houden en

op z'n gemak stellen.

Babyunit met full HD

De babyunit bevat een full HD-camera met

nachtzicht en digitale zoom, voor duidelijke

beelden van de kamer van je kleintje, dag en

nacht.

Toezicht op lange afstand

Blijf verbonden met de ouderunit, die tot wel

400 meter bereik* heeft om je huis. Voor alle

andere plaatsen biedt de Baby Monitor+-app

via wifi of mobiel internet onbeperkt bereik.

Tot 12 uur lang draadloos gebruik

De oplaadbare ouderunit heeft een

batterijduur van maximaal 12 uur* en een 4,3"-

kleurenscherm. Je kunt je kleintje dus de hele

dag en zelfs tot in de avond in de gaten

houden voordat je weer moet opladen.

Ingebouwde kamerthermometer

De ingebouwde kamerthermometer geeft een

alarm bij een te hoge of te lage temperatuur,

waardoor je kleintje heerlijk ligt. Precies knus

genoeg voor het perfecte slaapje.

Rustgevend nachtlampje

Geef de kamer van je kleintje een

geruststellende gloed met het ingebouwde

nachtlampje van de babyunit. Je kunt vanaf de

ouderunit en de Baby Monitor+-app het

lampje aan- of uitzetten en het licht

aanpassen.

True talk back

Geen walkietalkies meer nodig! Onze

babymonitor heeft een 'true talk back'-

terugspreekfunctie, zodat jij en je kleintje

elkaar met één druk op de knop kunnen horen

zingen, praten en lachen zonder

onderbrekingen.

Rustgevende geluiden

Kies uit 15 rustgevende nummers, van

vogelgezang en avondgeluiden uit de natuur

tot slaapliedjes, waaronder 'Rock-a-Bye Baby'.

Je kunt ook je eigen liedje opnemen en deze

afspelen wanneer je wil. Er gaat toch niets

boven de stem van je ouders?
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Specificaties

Kenmerken

Aansluitmodi: Directe verbinding (peer-to-

peer) en wifi

Bereik mobiele connectiviteit: Onbeperkt,

internetverbinding vereist

Bereik ouderunit/babyunit: Tot wel 400 meter

buitenshuis en 50 meter binnenshuis

Resolutie van de camera van de babyunit: Full

HD 1080p

Schermgrootte van de ouderunit: 4’3 inch LCD-

kleurenscherm

Resolutie van de ouderunit: 480 x 272

Nachtzicht: Ja, automatisch

Zoomen: Ja, digitale zoom- en panfunctie

Kamerthermometer: Ja, inclusief

waarschuwing

Nachtlampje: Ja, inclusief timer

Terugspreken: Ja, terugspreekfunctie (spreek

en luister tegelijkertijd)

Slaapliedjes, rustgevende geluiden en witte

ruis: Ja, inclusief timer

Neem gepersonaliseerde geluiden op: Ja, via

app

Telefoonapplicatie (app): Philips Avent Baby

Monitor+

Besturingssystemen (app): iOS 11 en hoger, en

Android 5 en hoger

Comfort

Videomodus

De modus voor alleen audio

Eco-modus: Ja, energiebesparende modus

Privacymodus: Ja, alleen verbinding via

ouderunit en babyunit

Bewaking op de achtergrond (alleen in app):

Ja, hoor je baby als de telefoon is vergrendeld

of als je andere apps gebruikt

Waarschuwingen: Ja, batterij bijna leeg;

verbinding verbroken; temperatuur; geluid;

bewegingsmelder

Wandmontage mogelijk

Vermogen/transmissie

Voedingsbron voor de babyunit: Alleen

netspanning

Voedingsbron van de ouderunit: Batterij en

netspanning

Gebruiksduur van de ouderunit op batterij: 12

uur in eco-modus

Stroomvoorziening: 5 V 1 A AC/DC-adapter,

Invoer 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Frequentieband: 2,4 GHz

Software-ondersteuning

Software-updates: Philips biedt relevante

software-updates aan gedurende 2 jaar na de

aankoopdatum.

* Tot wel 400 meter buitenshuis en 50 meter binnenshuis

* In ecomodus na volledig opladen
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